
 

 

KÖZLEMÉNY 
 

 
 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 
Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”), a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján fennálló, 
konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az 
alábbiakban tesz eleget: 
 
A Társaság egyedüli tagságával működő Soproni Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 9400 Sopron, Somfalvi u 3. [4303 hrsz.]; a továbbiakban „Soproni Erőmű”) és a 
vele perben álló SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 9400 Sopron, Verő József utca 1.; a továbbiakban: „Sopron Holding Zrt.”) – 
Sopron Megyei Jogú Város képviselőtestülete jóváhagyásának birtokában – egyezséget 
kötöttek, melynek alapján a Sopron Holding Zrt. vállalta, hogy kilenc éven keresztül, évente 85 
millió forintot megfizet a Soproni Erőműnek, azonban ezt az összeget levonhatja a Jereván úti 
lakótelep ellátását szolgáló, újonnan megkötött távhőtermelői szerződés alapján teljesítménydíj 
jogcímén fizetendő összegből. Az egyezséggel egy időben a felek aláírták a Jereván úti 
lakótelep ellátását (12,5 MW lekötött teljesítmény), a Baross úti lakótelep ellátását (0,555 MW 
lekötött teljesítmény), és a Besenyő úti lakótelep ellátását szolgáló távhőtermelői szerződéseket 
(1,6 MW lekötött teljesítmény), továbbá az Ibolya úti távhőtermelői szerződést (3 MW lekötött 
teljesítmény). Mind a négy szerződés 2025. szeptember 30. napjáig szól, és az 50/2011. (IX. 
30.) NFM rendelet (ún. árrendelet) szerinti díjazás ellenében történik a szolgáltatás.  
 
Az egyezség keretében a felek megállapodtak továbbá abban, hogy a Soproni Erőmű 
kezdeményezi távhőszolgáltatói működési engedélyének visszavonását, azonban az érintett 
távhőkörzet ellátásában (Besenyő úti lakótelep), távhőtermelői minőségben, továbbra is részt 
vesz. A távhőszolgáltatói működési engedély visszavonása kapcsán, az ellátást szolgáló 
bizonyos eszközöket (vezetékek, hőátadó állomások, stb.) a Soproni Erőmű értékesíti a Sopron 
Holding Zrt.-nek. Az egyezség hatálybalépéséhez a Sopron Holding Zrt-nek be kell szereznie 
a Kormány jóváhagyó határozatát, ami várhatóan 2016. decemberében fog megszületni, és a 
felek csak ezt követően fogják kérni az egyezség bírósági jóváhagyását. 
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